من أجل الحيوانات – Partij voor de Dieren
ر
بقيادة:
إيست أوي هاند
 -1أرض صالحة للعيش لجميع سكانها.
ً
 -2للحيوانات الحق يف العيش وفقا لطبيعتها.
الصح للجميع.
 -3توفر الزراعة المستدامة فقط الغذاء
ي
 -4البيئة والطاقة والتنقل.
شء ذي قيمة ،وتوزي ع كل ما هو نادر بشكل عادل.
 -5حماية كل ي
ا
أول.
صح وحكومة تضع الرفاه
 -6مجتمع
ي
 -7السكن للجميع وحياة مناسبة وبأسعار معقولة يف بيئة خضاء.
ا
 -8من أجل تعلم ومعرفة وثقافة ر
وجمال.
أكث ذكاء وحكمة
تصغ ال تتنصت.
 -9مجتمع عادل مع حكومة
ي
الدول.
 -10أوروبا والتضامن
ي

يكف الحتياجات الجميع ،ولكن ليس لجشع الجميع.
توفر األرض ما ي
البيولوج.
يمكن للحيوانات أن تصاب بالطاعون ،وكذلك نحن البش لذلك األولوية للتنوع
ي
صح!
الت تدافع عن مجتمع
ي
السنوات العش القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمناخنا .واألفضل من ذلك :الحكومة ي
االنتخاب يف السياسة له أربعة محاور :الرحمة واالستدامة والحرية الشخصية والمسؤولية الشخصية .خطتنا (ب)
سلوكنا
ي
كاف من المواطني الشجعان لقلب التيار.
ليست باهظة الثمن من حيث المال ،لكنها تتطلب شجاعة عدد ٍ
ً
نحن قلقون إزاء العدد الكبث من الضاعات يف العالم .الماليي من الناس يفرون من منازلهم .وكثثا ما تتفاقم الضاعات
ً
ً
أمنا ر
بسبب نقص المياه واألغذية الناجمي عن تغث المناخ .ويمكننا أن نجعل عالمنا ر
وأكث سلما إذا كنا مستعدين للنظر
أكث
يف دورنا يف ظهور المشاكل.
صح مناسب وحياة بجهد أقل وبأسعار متناسبة ومعقولة للمعيشة يف بيئة خضاء ومساكن ذاتية
رعاية للجميع وتأمي
ي
الطاقة يف عام  :2030إنه ممكن!
اط .يوجد اآلن نقص خطث يف المعلمي الذين
التعليم الجيد الذي يسهل الوصول إليه هو األساس لمجتمع حر وديمقر ي
العال راكد .وهناك حاجة إل الكثث من اإلصالحات.
يتقاضون رواتب منخفضة .تدفق الطالب إل التعليم
ي

ز
والتميت:
العنرصية
ومرب أو
يجب أن تكون الحكومة شاملة ومشثكة .ال تزال العنضية وأشكال التميث األخرى تحدث كالهما بشكل مباش
ي
مرب يف أنظمتنا وهياكلنا.
تقريبا بشكل غث ي
• سيكون هناك توزي ع عادل لالجئي يف أوروبا .سيتم زيادة حصة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي.
يعت ذلك الحق يف السالمة ،والغذاء والشاب الكافيي ،والمساعدة
• للناس يف مخيمات الالجئي الحق يف حياة كريمة .ي
القانونية ،والرعاية الطبية ،والسكن الالئق.

